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1411ورودي  مهندسی معدن گرايش اولترم برنامه هفتگی دانشجويان   

1411-1412 اول دانشکده مهندسی معدن در نيمسال  

 

11-11 11-14 01/12-01/11 01/11-01/1 
 روزهاي

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس (همنياز )پيش نياز 

   11گ –1رياضی  
 شنبه

 1 111201111 1رياضی ----------------- 0

 2 111001121 1فيزيک ----------------- 0    

 11گ -1فيزيک  زبان خارجه )*(
زمين شناسی در 

 دسی معدنمهن
 1انديشه اسالمی 

 يکشنبه

 0 101101031 شيمی عمومی ---------------- 0

 4 111801181 زبان خارجه ---------------- 0 مدائنحاج آقا   دکتر شرقی  

 

 *11گ -1رياضی 

 *11گ1-فيزيک  
 زبان خارجه

 شيمی عمومی * شيمی عمومی
 دوشنبه

 8 101101201 درمهندسی معدنزمين شناسی  )شيمی عمومی( 2

 CAD  101101241 1نقشه کشی صنعتی و  2 دکتر آقازاده دکتر آقازاده 

 

 

 11گ -1رياضی 
 

نقشه کشی صنعتی 

 2گ  CADو

نقشه کشی صنعتی 

 1گ  CADو
 1 111101111 1انديشه اسالمی  --------------- 2 سه شنبه جديد

 دکترچهرقان دکترچهرقان  

 

 
  11گ -1فيزيک 

 

 
 ارشنبهچه 

 جمع واحد ها 11

    

 پنجشنبه 

 



 

1411گرايش مهندسی معدن ورودي  سومم تربرنامه هفتگی دانشجويان   

1411-1412  اولدانشکده مهندسی معدن در نيمسال   

11-11 11-14 01/12-01/11 01/11-01/1 
 روزهاي

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيشنياز)همنياز(  

  مقاومت مصالح مقاومت مصالح** 8معادالت ديفرانسيل گ
 شنبه

 1 101101131 مقاومت مصالح استاتيک 0

 2 111201121 معادالت ديفرانسيل 2رياضی  0  داربر دکتر دکتر داربر 

 1گ -2آز فيزيک  2گ -2آز فيزيک  اخالق اسالمی 
 يکشنبه

 0 101101121 آمار و احتماالت مهندسی )معادالت ديفرانسيل( 0

 4 111001011 2آزفيزيک  (2 ک)فيزي1فيزيک  -آز 1 کارگاه عمومی 1آز شيمی عمومی گ حاج آقا دکتر شاهدي 

 8معادالت ديفرانسيل گ آمار واحتماالت مهندسی آمار واحتماالت مهندسی* 

 دوشنبه

آزمايشگاه  ) –کانی شناسی  2

 (کانی شناسی
 8 101101111 سنگ شناسی

 1  دکتر رنجينه خجسته دکتر رنجينه خجسته 
کانی شناسی )سنگ 

 شناسی(
 1 101101283 آزسنگ شناسی

 3گ یعموم يمیآز ش 0گ -2آز فيزيک  
کانی شناسی نوري وفرآيند 

 سه شنبه وآزمايشگاه
 کانی شناسی  1

و  کانی شناسی نوري و فرآيند

 آزمايشگاه
101101130 3 

 1 121101111 آز شيمی عمومی )شيمی عمومی( 1 دکترفريد آزاد   

 سنگ شناسی 1آز سنگ شناسی گ 2آز سنگ شناسی گ
 

 2 چهارشنبه 1آز شيمی عمومی گ
 

 0 111401111 ق اسالمیاخال ----------
  دکترفريدآزاد دکتر فريد آزاد دکتر فريد آزاد

    
 پنجشنبه

    

13 

 
  جمع واحدها

 

 

 

 

 

 
 



 

 1000ترم پنجم مهندسی معدن ورودي برنامه هفتگی دانشجويان 

 1411-1412 اول در نيمسال دانشکده مهندسی معدن

11-11 11-14 01/12-01/11 01/11-01/1 
 روزهاي

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيشنياز)همنياز(

 مکانيک سنگ وآزمايشگاه 
 مکانيک سنگ وآزمايشگاه   

 تاريخ تحليلی 

 شنبه
 1 101101200 کارتوگرافی زمين شناسی ساختاري 1

 دکترهمزبان

 دکترهمزبان 
 تاريخ تحليلی

 2 101101221 هيدروژئولوژي وزهکشی سياالتمکانيک  2 حاج آقا روحانی
 حاج آقا روحانی

 1کانه آرايی وآزمايشگاه گ 2گ کانه آرايی وآزمايشگاه ژئوشيمی اکتشافی 

 يکشنبه
2 

 -زمين شناسی اقتصادي

 آمارواحتماالت مهندسی
 0 101101223 ژئوشيمی اکتشافی 

 0 هرمانیدکتر پورق دکتر پورقهرمانی دکتر رنجينه خجسته 
 زمين شناسی اقتصادي ،

 )زمين شناسی ساختاري( 

ژئوفيزيک اکتشافی و 

 عمليات
101101221 4 

 کانه آرايی و آزمايشگاه

 2گ
 هيدروژئولوژي وزهکشی کارتوگرافی 1گ کانه آرايی و آزمايشگاه

 دوشنبه
0 

سنگ شناسی ومقاومت 

 مصالح)زمين شناسی ساختاري(
 8 101101228 مکانيک سنگ وآزمايشگاه

 1 101101224 کانه آرايی وآزمايشگاه مکانيک سياالت –سنگ شناسی  0 دکتر خادميان دکتر محمدي  دکترپورقهرمانی دکترپورقهرمانی

  کارگاه عمومی

 ژئوفيزيک اکتشافی

 ژئوفيزيک اکتشافی وعمليات * وعمليات 
 سه شنبه

 3 101101111 کارگاه عمومی ------------------ 1

 دمنامندکترشا

 1 111401011 تاريخ تحليلی صدر اسالم ------------------ 2 دکترشادمنامن کارگاه عمومی  

 کارگاه عمومی   
 چهارشنبه

 جمع واحد ها 13

    

 
 

   
 پنجشنبه

    

 

 

 

 
 



 

 1001ورودي 1تخصصی  مهندسی معدن ترم هفتم بسته برنامه هفتگی دانشجويان

1411-1412 اول  دانشکده مهندسی معدن در نيمسال    
 

11-11 11-14 01/12-01/11 01/11-01/1 
 روزهاي

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيش نياز  )  همنياز(

  1گ وتحقيق ئهروش ارا 1تحقيق گروش ارائه و 

 شنبه

2 

 اقتصاد معدنی--مکانيک سنگ وآز

)بارگيري وانتقال مواد ،اصول 

 اکتشاف وارزيابی ذخاير معدنی(

 1 101101031 معدنکاري سطحی

 2  دکترشرقی دکترشرقی 

کنترل زمين ونگهداري 

،مهندسی حفاري ، مهندسی 

 انفجار

 2 101102481 حفرچاه وفضاي زير زمينی

 
اصول اکتشاف وارزيابی 

 ذخاير معدنی
 معدنکاري زيرزمينی معدنکاري زيرزمينی *

 يکشنبه

 0 101101284 روش ارائه وتحقيق واحد درسی 111گذراندن  2

 2 دکتر خادميان دکتر خادميان دکتر محمدي 

ژئوفيزيک  -ژئوشيمی اکتشافی

 اکتشافی وعمليات

 ( Gis)دورسنجی و 

 اصول اکتشاف وارزيابی

 ذخاير معدنی
101101032 4 

  فلوتاسيون وآزمايشگاه  

 دوشنبه

0 
کنترل زمين  -تهويه در معدن

 ونگهداري)معدنکاري سطحی(
 8 101101138 معدنکاري زير زمينی 

 2  دکترمهربانی  

 کانه آرايی و آزمايشگاه() 

 )معدنکاري زير زمينی(

 

ايمنی بهداشت ومحيط 

 زيست در معادن
101101811 1 

 معدنکاري سطحی نقالب اسالمی  ا 

ايمنی بهداشت ومحيط 

 زيست در معادن

 سه شنبه

2 
 شيمی عمومی، 

 کانه آرايی وآزمايشگاه
 3 101101208 فلوتاسيون وآزمايشگاه

 دکتر ميرزايی

 دکتر ميرزايی حاج آقا شکري 
 انقالب اسالمی

 1  111402121 انقالب اسالمی ----------------- 2
 سبحانی فر

  
حفرچاه وفضاي زير 

 زمينی**

حفرچاه وفضاي زير 

 چهارشنبه زمينی

 دکتر چاکري دکتر چاکري  

   
 

 پنجشنبه 
 جمع واحد ها 13

    

 

 



 

 برنامه هفتگی دانشجويان مهندسی معدن مانده از ترم قبل

1411-1412  اول دانشکده مهندسی معدن در نيمسال    
  

11-11 11-14 01/12-01/11 01/11-01/1 
 روزهاي

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس  ) همنياز(پيش نياز

دورسنجی 

 GISو
 ترموديناميک  

 شنبه
  1 101101110 زمين شناسی ساختاري  2

 دکتر آقازاده   دکتر چهرقان

    
 يکشنبه

 2 101101241 ترموديناميک  2    

   زمين شناسی ساختاري 

 دوشنبه
 0 101101240 نقشه برداري معدنی وعمليات  0

 GIS 101101200 4دورسنجی و  2   دکتر محمدي  

    
 سه شنبه

     

         

 
نقشه برداري 

 معدنی وعمليات

نقشه برداري معدنی  

 چهارشنبه وعمليات
     

 دکتر چهرقان  دکتر چهرقان 
     

 پنجشنبه    

     

 جمع واحدها 0
     

 

 


